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Proces Verbal 
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 5 - 8 septembrie  2011 

 

 

Şedinţa comisiei din 06.09.2011 a fost condusă de Domnul  Preşedinte  
Iulian Iancu PSD care constată că există cvorum şi propune comisiei dezbaterea 
proiectelor de lege înscrise pe Ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate.  

Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de Lege pentru 
aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul European de Informaţii privind 
Vehiculele şi Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 
2000, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi la Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,  
specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Nicuşor Păduraru.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată. 

Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, propunere legislativă 
privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea 
nr.222/2004 şi completarea art.3), alin.(6), comisia a fost sesizată pentru aviz la 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Nicuşor Păduraru.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate avizarea 
negativă a proiectului de lege. 

Cu proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, propunere legislativă 
pentru stimularea şi sprijinirea construcţiilor de case, comisia a fost sesizată pentru 
aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au luat cuvântul domnii 
deputaţi: Iulian Iancu şi Mircea Marin.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate amânarea 
dezbaterilor din lipsa iniţiatorilor. 

 

La punctul „Diverse” de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Iulian Iancu i-a  
dat cuvântul domnului deputat Istvan Antal pentru a prezenta istoricul ţinutului 
secuiesc. 

 
Şedinţa comisiei din data de 7.09.2011 a avut loc la nivel de raportori şi s-au 

dezbătut proiectele de lege şi propunerile legislative de la punctele 2-6 şi 9 de pe 
ordinea de zi, respectiv: propunere legislativă privind modificarea Legii nr.204 din 
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20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1998 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea; proiect de Lege 
privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea 
produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor 
acte normative din domeniul fitosanitar; propunere legislativă pentru completarea 
Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope, propunere legislativă privind reglementarea condiţiilor de 
punere pe piaţă a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, 
euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora; propunere legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autoritatea Naţională pentru Produse Aromatice şi de 
Sinteză şi propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/2010 
privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici şi mijlocii din 
industria berii. 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  
Dr. Maria Cristina Balanescu 


